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ÖNEMLİ UYARILAR ! 
 
Bu dokümanda yer alan bilgiler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 

Elster, bu dokümanda yer alan hatalardan ya da bu dokümanın sağlanması, uygulanması ya 
da kullanılmasından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Montaj Uyarıları 
Montaj her zaman, normal sayaç uygulamaları konusunda uygun eğitime sahip ve kalifiye 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Montajı yapan personel, sayacın gerilim ve akım elektriksel değerlerine uygun bağlantı 
kablolarının seçilmesinden ve beslemenin düzgün şekilde korumasından sorumludur.  
Sayaçların, sayaç elektriksel değerlerine eşdeğer sigortalarla korunması tavsiye edilmektedir 
(sayaç başına bir sigorta ile).  

Montaj gerçekleştirilmeden önce tüm devreler (akım, gerilim, haberleşme, sinyal giriş-
çıkışları vb.) izole edilmelidir. Enerji altında montaj yapılmamalıdır. 

Doğru sayacın montajının yapıldığından emin olmak için isim plakası kontrol edilmelidir. 

Klemens kapağı içindeki bağlantı şemasına uyulmalıdır. 

Bu talimatlara uyulmaması, hasar, elektrik çarpması, yaralanma ve ölüme neden olabilir.  

Taşıma ve Nakliye 
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ile, darbelere karşı korumalı bir muhafaza içinde yapınız. 
Sayacın düşürülmesi veya bir darbe alması durumunda elektronik devreleri veya plastik 
parçaları zarar görebilir. 

Periyodik Bakım  
Bu dökümanda anlatılan elektrik sayaçları için periyodik bakım ve onarım gerekmez. 

Kullanım Ömrü 
Sayaçların kullanım ömrü 10 yıldır. 

Sayaç tipleri 
Bu dokümandaki bilgiler sadece referans amacıyla verilmiştir. Sayaçların tip anahtarı, 
opsiyonel özellikleri ve üzerinde yüklü parametre dosyasına göre bu dokümanda tarif edilen 
özelliklerin bir kısmı sayaçta bulunabilir, bir kısmı bulunmayabilir. Yine sayacın tipi, opsiyonel 
özellikleri ve üzerinde yüklü parametre dosyasına bağlı olarak; sayaçta bulunan verilerin bir 
kısmı ekrandan görünebilir, bir kısmı optik porttan okunabilir, bir kısmı varsa seri haberleşme 
bağlantısından okunabilir. AlphaSet yazılımı ile, sayacın ”Ayar Değerleri” dosyasını okuyarak, 
bir sayaçta yüklü bulunan verilerin tam listesi görülebilir. 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.elster.com.tr 
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1. Cihazın Özellikleri 

1.1. Tasarım özellikleri 

 
Sayacın boyutları ve bağlantıları uçları DIN 43857’ye göredir. Sayaç EN 50155’e göre 
vibrasyona dayanıklıdır ve IP51 şartlarına uygundur (Şekil 1). 
 
Direkt bağlı sayaçlar için ve diğeri akım transformatörü bağlantılı sayaçlar için olmak üzere 
klemens grupları 2 farklı tipte olabilir.  
 
Klemensler klemens kapağı ile korunmuştur. Sayaçların bağlantı şeması bu klemens 
kapağının arka yüzündedir. Akım, gerilim bağlantıları ve diğer bağlantılar bu klemensler 
kullanılarak yapılır. 
 
Sayaç kutusunun üst tarafında şeffaf bir kapak bulunur. Bu şeffaf kapak montajın yapılması 
ardından yetkisiz müdahalelere engel olmak amacıyla elektrik şirketi tarafından mühürlenir. 
Kapağın altında Reset butonu ve Çalışma Değerleri Plakası bulunur. Plaka sayaç kutusu 
üzerine vida ile tutturulmuştur (Şekil 3). 
 
Plakanın üzerindeki vida sökülünce Parametre Butonuna erişilebilir. Sayacın parametreleri 
sadece mühürlü şeffaf kapağın altında bulunan vidanın altındaki Parametre Butonuna 
basıldıktan sonra değiştirilebilir. Böylece yetkisiz kullanıcıların sayacın parametrelerini 
değiştirmesini engellenir. 
 
Çalışma değerleri plakası yerinden çıkartılırsa, sayacın gerçek zaman saatini ölçüm 
devresinde enerji kesik olduğunda enerjileyen Pil’e ulaşılır. Sayacın Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı mühürünün bozulmasına gerek kalmadan sayaç enerjiliyken pilin değiştirilmesi 
mümkündür. 
 

1.2. Güç kaynağı 

 
Sayaç 3x58/100V – 3x240/415V geniş çalışma sahasına sahip güç kaynağı ile donatılmıştır.  
 
Böylece: 

• Toprak arızaları sorun yaratmaz 
• Montaj sırasında toprak ve nötr bağlantılarının karıştırılmasından ötürü hatalı 

bağlantılardan dolayı sayaç zarar görmez 
• 230/400V yerine 3x58/100V bağlamasından ötürü test ve montaj sırasında sayaç 

zarar görmez 
• Aynı sayaç 3x58/100’dan 3x240/415V’a kadar uygulamalarda kullanılabilir 

 
A1500, iki faz devre dışı kalsa bile bir faz ve nötr sağlam kaldığı sürece sayaç bütün 
fonksiyonlarını yerine getirir.
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1.3. Montaj ve Çalıştırma 

1.3.1. Fiziksel Montaj 

 
Sayaç, üst çengelden asılarak ve 
klemens bloğunun sol alt ve sağ alt 
kısmında bulunan montaj 
noktalarından vidalanarak monte 
edilir. 
 
Bu iki nokta arasında, DIN 43857 de 
belirtildiği gibi 150mm uzaklık vardır.  
 
Askı çengeli, sayacın klemens 
kapağı açık yada kapalı şekilde 
monte edilebilmesini sağlar.  
 
Bu üç askı noktası kullanılarak, 
sayaç panoya ya da benzer bir 
birime monte edilir ( Şekil 1). 

 

ŞEKİL 1. A1500 Harici muhafaza 
boyutları 

 

1.3.2. Kablo Bağlantıları 

Alpha A1500; 4 telli nötr bağlantılı  ve 3 telli nötr bağlantısız devrelere aynı şekilde monte 
edilir. Bağlantı şemaları için lütfen madde 4.2’ye bakınız. 
 

Önemli Uyarı ! 

 
Sayaçlar alçak gerilimde 
kullanılırken; gerilim yolu doğrudan 
fazlara bağlıdır. Bu durumda kısa 
devreye karşı tek koruma primer 
devreye bağlanacak 100A'lik 
sigortalardır. Tüm akım, sayacın 
içinden ya da faz-faz ya da faz-nötr 
bağlantısından geçer ve bu insan 
sağlığı ve binalara zarar verecek 
sonuçlara sebep olabilir. Bu 
durumda 100A’lik sigorta 
kullanmanızı öneriyoruz (Şekil 2). 
 
Alçak gerilimde kullanılacak akım 
trafosu bağlı sayaçlarda ise, gerilim 
yolunda 10A’den küçük sigortaların 
kullanılması öneriyoruz. 

ŞEKİL 2.  Alçak gerilimde akım trafolu sayacın bağlantısı  
 
Yardımcı gerilim beslemesinin kullanılması durumunda, devreyi kısa devrelere korumak için 
1 A’lik sigorta kullanılmasını öneriyoruz. 

 

Boyutlar   
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1.3.3. Montaj Kontrolü 

Sayaca gerilim verildiği anda, sayaç ekranındaki L1,L2,L3 işaretleri fazlarının varlığını 
gösterir. Sayaç tüketim kaydetmeye başladığında ise ekranın sol üst kısmında akım yönünü 
gösteren güç göstergeleri görünür (Şekil 3 ve Şekil 4). LED fabrikada ayarlanan impuls 
sabitine göre çakmaya başlar.   

 

ŞEKİL 3. A1500’ün önden görünüşü 
 

1. Optik Ekran değiştirme yeri 
2. Alternatif butonu 
3. Demant reset butonu 
4. Parametre değiştirmek butonunu örten vida 
5. Optik ara yüz 
6. Elektrik dağıtım şirketi mühür yerleri 
7. LCD Ekran 
8. Enerji impuls LED’i 
9. Ölçü transformatörü etiketi 

 

                   

MkWArhL1 L2 L3

A1500W xxx-xxx-xxx-xxxxx-xxxxx

Ser.-Nr.: 00025349       1999

3x58/110V, 50Hz, 5A

tm = 15min, te = 9s

RL= 10000 Imp/kWh/kvarh

T1   T2    Set   LP    M1   M2   StE   P    RSE  RS1 RS2 Saat

Trafo bağlantılı 5/1, 1 Sınıfı

Seri No.: 12345678
F.F    Fonksiyon hatası
0.0.0  Tanımlayıcı 1
0.0.1 Tanımlayıcı 2
0.9.1  Saat
1.9.2 Tarih
1.4.0 Demant ön sayıcısı (kW, +A)
0.1.0  Demant sıfırlama sayısı
0.1.2  Demant sıfırlama tarihi ve saati
1.6.1  Maksimum demant (+P)
1.8.0  Aktif enerji (Toplam +A)
1.8.1  Aktif enerji (1. Tarife +A)
1.8.2  Aktif enerji (2. Tarife +A)
1.8.3  Aktif enerji (3. Tarife +A)
5.8.0  Reaktif enerji (End. +)
8.8.0  Reaktif enerji (Kap. +)

A V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+P-P

+      Q

- Q

RA= 5000 Imp/kWh/kvarh

Bağlantı Şeması
a70102301

LED

MkWArhMkWArhL1 L2 L3L1 L2 L3

A1500W xxx-xxx-xxx-xxxxx-xxxxx

Ser.-Nr.: 00025349       1999

3x58/110V, 50Hz, 5A

tm = 15min, te = 9s

RL= 10000 Imp/kWh/kvarh

T1   T2    Set   LP    M1   M2   StE   P    RSE  RS1 RS2 Saat

Trafo bağlantılı 5/1, 1 Sınıfı

Seri No.: 12345678Seri No.: 12345678
F.F    Fonksiyon hatası
0.0.0  Tanımlayıcı 1
0.0.1 Tanımlayıcı 2
0.9.1  Saat
1.9.2 Tarih
1.4.0 Demant ön sayıcısı (kW, +A)
0.1.0  Demant sıfırlama sayısı
0.1.2  Demant sıfırlama tarihi ve saati
1.6.1  Maksimum demant (+P)
1.8.0  Aktif enerji (Toplam +A)
1.8.1  Aktif enerji (1. Tarife +A)
1.8.2  Aktif enerji (2. Tarife +A)
1.8.3  Aktif enerji (3. Tarife +A)
5.8.0  Reaktif enerji (End. +)
8.8.0  Reaktif enerji (Kap. +)

F.F    Fonksiyon hatası
0.0.0  Tanımlayıcı 1
0.0.1 Tanımlayıcı 2
0.9.1  Saat
1.9.2 Tarih
1.4.0 Demant ön sayıcısı (kW, +A)
0.1.0  Demant sıfırlama sayısı
0.1.2  Demant sıfırlama tarihi ve saati
1.6.1  Maksimum demant (+P)
1.8.0  Aktif enerji (Toplam +A)
1.8.1  Aktif enerji (1. Tarife +A)
1.8.2  Aktif enerji (2. Tarife +A)
1.8.3  Aktif enerji (3. Tarife +A)
5.8.0  Reaktif enerji (End. +)
8.8.0  Reaktif enerji (Kap. +)

A V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+P-P

+      Q

- Q

+P+P-P-P

+      Q+      Q

- Q- Q

RA= 5000 Imp/kWh/kvarh

Bağlantı Şeması
a70102301

LED
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Sayaç enerjilendirildikten sonra montajın doğruluğu ekrandan aşağıdaki gibi kontrol edilebilir: 
 

Döner Mod Alternatif butonuna basılmadığı sürece, Döner Mod gözükecektir. 
Tarama modunda, sayacın programına bağlı olarak, endeks bilgileri, 
tarih-saat bilgileri vs. ekranda 10 sn’lik aralıklarla sıra ile 
gösterilecektir.   

Ekran segment 

kontrolü 

Alternatif butonuna bir kez 2 saniyeden kısa süreyle basıldığında, 
ekran segment kontrolü belirir. Ekranın bütün segmentleri çalışır 
halde olmalıdır.  Ekranda görünmeyen segmentler olması halinde en 
yakın ABB temsilcisine başvurunuz. Sayaç birkaç saniye sonra kendi 
kendine Döner Moda geri döner. Aynı anda sayacın ekranı 
aydınlanacaktır. Sayaç butonlarına basılmadığı durumda bu ışık 
birkaç dakika sonra sönecektir. 

Hata mesajı Ekran kontrolünü bir hata mesajı takip ederse (F.F  * * * * * * * * ) bu 
işaret bir hatalı çalışma durumuna işaret eder (Bölüm 1.7’ye bakınız). 

Faz kaybı Ekranda L1, L2, L3 faza ait sembollerin gösterildiğinden emin olunuz. 
Bu göstergeler sayaca hangi gerilimlerin bağlı olduğunu gösterir. Bu 
işaretlerden herhangi biri gösterilmiyorsa, o fazın bağlantısında bir 
hata vardır veya o faz enerjisizdir. Kablajı kontrol ederek şebekede 
her üç fazın da mevcut olduğunu kontrol ediniz. 

Döner alan 

tespiti (faz 

sırası) 

Sayaç döner alanının L1,L2,L3 olduğunu kabul eder. Farklı bir faz 
sırası bağlanmışsa (örneğin L3,L2,L1/ L1,L3,L2/ L2,L3,L1/ L2,L1,L3) 
sayaç bunu tespit eder. Bu durumda L1,L2,L3 faz göstergeleri yanıp 
sönmeye başlar.  Sayaca doğru faz sırası bağlandığından emin 
olunuz. 

Enerji sızıntısı 

önleme kontrolü 

Sayaç enerjili ancak ölçü devresinden akım çekilmiyorsa enerji darbe 
diyotu sürekli olarak ışıklıdır. Ekrandaki ilgili enerji okları da (+P, -P, 
+Q, -Q) görünmeyecektir. 

Enerji sızıntı 

tespiti 

Ölçü devresindeki akım, eşik akımını geçtiğinde (bkz. Teknik Veriler) 
enerji LED’i çakar ve ilgili enerji okları (+P, -P, +Q, -Q) ekranda belirir. 

Akım yönlerinin 

(polarite) 

doğruluğunun 

tespiti 

Sayaçtan geçen akımın toplam değeri negatif (-) ise sayaç 
FF2 00000100, ters yön uyarısı verecektir. Faz akımlarından bir veya 
iki tanesinin yanlış yönde bağlanması durumunda oluşacak polarite 
tersliğini sayaç tesbit edecektir. Bu durumda akım yönü göstergesi 
oklarının tamamı yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca; hat bilgisi 
ölçümlerinin bulunduğu ekran menüsünden (“Abl-dAtA”) 21.7, 41.7 ve 
61.7 OBIS kodlarına karşılık gelen her bir faza ait aktif enerji değerleri  
(+P) kontrol edilerek hangi fazın veya fazların ters bağlandığı 
bulunabilir. Faz bağlantıları doğru iken, üç faz şına güç değeride 
sıfırdan farklı olmalıdır.                  

 

Tablo  1.  Ekran üzerinden montaj kontrolü 
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1.4. LCD Ekran 

 
VDEW Şartları V2.1 ya uygun , A1500’ün LCD ekranı Şekil 2’de gösterilmiştir.  
 

Şekil  3.  LCD ekran 

A1500 sayaçlarının ekranı aydınlıktır. Böylece karanlık ortamlarda kolayca okunabilir. 
Değiştirme veya demant reset butonuna basıldığında ekran 2 dakika süreyle aydınlanır.  
 

1.4.1. Oklar ve Anlamları 

Alpha A1500’de enerjinin alış ve veriş yönüyle ilgili tanımlar, “Yük Referans Ok Sistemine 
Standartı” (VSZ) göre tanımlanmıştır. VZS, müşterinin şebekeden aldığı (import) enerjiyi 
pozitif yön (+)  kabul eder. Eksi (-) değerler (Q / P)  ise şebekeye gönderilen enerjiyi gösterir. 
 
Oklar aşağıdaki gibi çalışır: 
 Sağa ok:  ( → ) Pozitif aktif güç göstergesi 
 Sola ok:   ( ← ) Negatif aktif güç göstergesi 
 Yukarı ok:  ( ↑ ) Pozitif  reaktif güç göstergesi 
 Aşağı ok:    ( ↓ ) Negatif reaktif  güç göstergesi 
 
Tek yönde aktif enerji ölçme özelliğine sahip sayaçlarda, sayaçtan ters yönde akım çekilmesi 
durumunda o yöndeki ok yanıp sönmeye başlayacaktır.  
 
Ölçülen değerleri gösteren semboller, çekilen akımın sayacın minumum çalışma akımı eşik 
değeri (akım trafolu sayaçlar için 1 mA, direkt sayaçlar için 4 mA) altına düşmesi durumunda 
ekranda görünmeyecektir. 
 

1.4.2. Faz Göstergesi 

Faz göstergesi hangi fazların enerjilendiğini gösterir. İlgili fazda gerilim yoksa karşılık gelen 
sembol ekranda görünmez. 
 
Eğer 3 fazın sırası L1, L2 ve L3 şeklinde değilsee faz göstergelerinin tümü yanıp sönecektir 
(Yanlış faz sırası – döner alan uyarısı. Bkz. Tablo 1). 

Enerji Yönü Ekranı             Faz Ekranı                          Ölçü Birimi 

OBIS - Kodu       Durum Ekranleri         Ölçülen Değer 
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1.4.3. Tanımlayıcı Kodlar 

Göstergede gösterilen değerlerin ne olduğunun anlaşılması için tanımlayıcı kodlar 
kullanılmıştır. Bu tanımlayıcı kodlar genel olarak EN 62056-61 standartına uygundur (OBIS). 
Ancak bazı kodlar bu standarta uymayabilir. Bu farklı kodlar EPDK’nın elektrik sayaçları 
hakkındaki tebliğinde belirtildiği gibi düzenlenmiştir.  
 
OBIS kodlarında tüm haneler noktalarla ayrılmıştır (OBIS ayracı ya da ondalık nokta). Saat 
göstergesi üst üste iki nokta ile (saat:dakika:saniye), tarih göstergesi ise nokta ile (yıl.ay.gün) 
ayrılmıştır. 
 

1.4.4. Durum İşaretleri (ekranın alt bölümündeki üçgen şekilli küçük oklar) 

Durum işaretleri alanında yanyana 12 işaret gösterilebilir. Burası işletim açısından önemli 
bilgiler için ayrılmıştır. Küçük oklar, atanan cihaz statüsü aktif hale geçince görünür.  
 
„Parametre değiştirme modunda“ tüm oklar yanıp söner.  
 
1 den 12 ye kadar tüm okların konumları için aşağıdaki kısaltmalar kullanılır. 
 

T1-T4  Enerji tarife bilgisi. O anda aktif olan tarifeyi gösterir. Hangi tarifelerin 
kullanıldığı isim pakasında gösterilmiştir. 

M1-M4  Güç için tarife bilgisi. Demant için aktif olan tarifeyi gösterir. Hangi tarifelerin 
kullanıldığı isim pakasında gösterilmiştir. 

RS1,RS2   İlgili imleçler dahili ve harici tarife mekanizmalarının değişen konumlarını 
gösterir.  RS1/RS2,  MREa/MREb klemenslerine atanmıştır. Atanan giriş 
klemenslerindeki gerilim demant resetine neden olursa, ya da atanan çıkış 
terminali aktif durumdaysa, ilgili imleç de faaliyete geçirilir. Faaliyetteki 
imleç, 'reset yok' aktif hale geçene kadar yanıp sönecektir. 

Saat (CLK) İmleç, dahili cihaz saati, tarife mekanizmasını kontrol ederken sürekli 
aktiftir. İmleç, cihaz saatinin rezervi tükendiğinde ya da cihaz saati 
ayarlanmamışsa yanıp söner. 

SET  Sayaç ayar modundayken imleç etkindir. 

P  Test modu aktif (ok yanıp sönüyor) 

Lp  Yük profil hafızası etkin 

StE  Tarifelerin ve maksimumun harici kontrol işaretiyle kontrolü 

 
Tablo 2. Durum işaretlerinin anlamları 
 
Fonksiyonların durum oklarına atanması programla ayarlanabilir. 
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1.5. Ekran Modları 

Sayaç üzerindeki 2 adet butonun işlevi, bu butonlar yardımı ile ilgili ekran menülerine nasıl 
girileceği ve sayaç kayıt değerlerine nasıl ulaşılacağı aşağıda anlatılmıştır.  

1.5.1. Alternatif Butonu 

• (<2s) basarak bir sonraki listeye ya da menü seçeneğine geçilir.  

• (2s < t < 5s) basarak , ya menü seçeneklerini faaliyete geçirirsiniz ya da önceki 
değerlerin atlanmasına neden olursunuz.  

• (>5 s) basmak sizi, herhangi bir ekran modundan Döner Moda geçirir.  

1.5.2. Demant Reset Butonu  

• Sayaç ekranı normal çalışma modunda iken ne kadar süreyle basarsanız basın 
reset yapılır. 

• Tarih ve saat ayar modunda iken hangi sürede basılırsa basılsın yazılan değer 
onaylanır. 

1.5.3. Diğer Prensipler 

• Ayarlanabilen değerler için ekran kontrolü ve düzenleme (edit) fonksiyonu "tek el 
operatör kontrol" ile ele alınır. Bu, VDEW Standartına uygundur. Bir kerede iki 
kontrolden fazlasını çalıştırmak gerekli değildir. Böylece tek elli bir operatör sayaca 
kontrol edebilir. 

• Ekranda gösterilen değerlerin, farklı ekran modlarında gösterilmesi program ile 
yapılabilir. 

• Ekranın esas konumu, normal çalışma (Döner Mod) göstergesidir. Normal çalışma 
modundan "[A]-butonu menüsü" (çağrı ya da yük profili) ya da "[R]-butonu 
menüsüne“ (ayar ya da yüksek çözünülürlük modu) ekran testi ekranından 
(ekranda tüm segmentlerin göründüğü mod)  geçilir. 

• Alternatif, yük profili, ayar ya da test modundan ekran listesinin sonuna geldiğinizde 
normal çalışma ekranına geçersiniz. 5 dakika içinde hiç bir butona basılmaz veya 
Alternatif butonuna 5sn’den fazla basılırsa yine normal çalışma moduna geçilir. 

• Ekranda listenin sonuna gelindiğinde "End" kelimesi ile karşılaşılır. 

• Ayar modandaki değerler, veri ara yüzü yoluyla da düzenlenebileceğinden, ara yüz 
ve operatör kontrol fonksiyonları karşılıklı olarak birbirine bağlıdır.  

1.6. Modlar 

• Döner Mod 

• Ekran test modu 

• Çağrı modu "Menü ekran butonu" 

− Standart çağrı modu ("Std-dAtA", sayaçtaki tüm kayıt bilgilerini gösterir) 
− İkinci çağrı modu ("Abl-dAtA", sayaçtaki hat bilgisi değerlerini gösterir) 
− Yük profili çağrı modu "P.01", yük profili değerlerinin gösterir) 
− Kayıt dosyası çağrı modu "P.98", kayıt dosyası değerlerinin gösterir) 

• Çağrı modu "Reset-butonu menüsü" 

− Ayar modu ("SEt", tarih ve saat ayarı yapmak için) 
− Test için yüksek çözünülürlük modu ("tESt", test modu) 
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1.6.1. Döner Mod 

Döner Mod sayacın çalışması sırasında kullanılan standart ekran gösterimidir. Ölçülen 
değerler birbirinin ardı sıra  gösterilir. Değerleri ayarlanmış süre boyunca kalır (10 sn).  
 

1.6.2. Ekran Test Modu 

Alternatif butonuna  (<5 s) basıldığında kayan ekran modundan ekran test moduna geçilir. 
Ekranın tüm segmentleri faaliyete geçirilir. Alternatif butonunu serbest bırakıldıktan sonra 
ekran test modu 3 saniye boyunca aktif kalır.  
Ekran test modunda iken: 

• Alternatif butonuna basarak "A-butonu menüsüne" geçersiniz 

• Reset butonuna basarak   "R-butonu menüsüne" geçersiniz.   

 

1.6.3. A-butonu ( Alternatif  Butonu) Menüsü 

Menü listesinde gösterilen ilk değer, “Std dAtA” olarak adlandırılan tek çağrılı menü 
seçeneğidir. Alternatif  butonuna kısa süreli her basışta, hat bilgisi ekran listesi “Abl-dAtA”, 
yük profili “P.01” gibi daha fazla menü seçeneği gelecektir. Menü seçeneğine girmek için 
Alternatif butonuna en azından 2 saniye basılmalıdır.  
 
Sayaç butonlarına ayarlanan süre boyunca hiç dokunulmaz (bu süre 5 dakikaya 
ayarlanmıştır) veya Alternatif butonuna 5 sn’den daha fazla basılır ise sayaç otomatik olarak 
Döner Moda geçecektir. 
 
Ölçülen değerler bu modda gösterilirken, değerleri her saniye güncellenir. 
 

1.6.3.1 Standart Mod (Menü Seçeneği "Std-dAtA") 

Llistesinde gösterilen ilk değerler Tanımlayıcı ve Fonksiyon Hatasıdır. Alternatif butonuna 
tekrar her basışta, yeni  bilgiler gösterilecektir. Verileri daha çabuk çağırmak için, önceki 
değerler atlanır ve bunu takip eden değerler gösterilebilir. Bunu Alternatif butonuna 2s den 
fazla basarak gerçekleştirebilirsiniz.  
 
Sayaç butonlarına ayarlanan süre boyunca hiç dokunulmaz (bu süre 5 dakikaya 
ayarlanmıştır) veya Alternatif butonuna 5 sn’den daha fazla basılır ise sayaç otomatik olarak 
Döner Moda geçecektir. 
  
Butonlara dokunulmadığında döner moda geçiş süresini uzun tutmakla, sayacı herhangi bir 
yazılım aracı olmadan test etmeniz mümkün olur. Çünkü bu durumda enerji LED’i, +P, -P, 
+P/-P yada Q1.. Q4, vb, için, ölçülen hangi değerin gösterildiğine bağlı olarak yanıp söner 
(aktif ya da reaktif güç tüketimi). 
 
Çağrı listesindeki en son değer, liste sonu tanımlayıcısıdır. Bu, "End" kelimesiyle gösterilir. 
 

1.6.3.2 İkinci Standart Mod (Menü seçeneği  “Abl-dAtA”) 

Bu listenin kullanılışı da bölüm 2.7.4 de açıklanan ile aynıdır. İki liste arasındaki ana fark 
(“Abl-dAtA”) listesinde parametre butonuna basılmadan da ayar yapılabilir. Bu mod içerisinde 
hat bilgisi değerleri bulunmaktadır.  
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1.6.3.3 Yük Profil Modu (Menü Seçeneği "P.01") 

1.6.3.3.1 Gün Bloğu İçin Tarih Seçimi 

Çağrı listesindeki ilk değer yük profilindeki mevcut en son gün bloğu yük profilidir. Alternatif 
butonuna <2s basarsanız, yük profilinde bir önceki gün gösterilir. 
 
Alternatif butonuna >2s basarsanız, seçilen gün bloğunun analizi yapılır. Ayarlanan zaman 
aralıkları ile depolanmış yük profili bilgileri ekrana getirilir. Bu süre genellikle demant 
periyodu aralığı ile aynıdır. 
 
Sayaç butonlarına ayarlanan süre boyunca hiç dokunulmaz (bu süre 5 dakikaya 
ayarlanmıştır) veya Alternatif butonuna 5 sn’den daha fazla basılır ise sayaç otomatik olarak 
tarama modana geçecektir. 
 
Çağrı listesindeki en son değer, liste sonu tanımlayıcısıdır. Bu, "End" kelimesiyle gösterilir. 
 

1.6.3.3.2 Seçilen Güne Ait  Yük Profili 

Seçilen gün bloğu ekranı, soldan sağa en düşük EDIS tanımlayıcı ile başlayan gün içerisinde 
depolanmış (0:00’da kaydedilen bilgi önceki güne atanır) en eski yük profili bilgisi ile başlar 
(zaman, kanal 1 değeri, .... kanal n değeri). 
 
Alternatif butonuna her bir basışta ( <2 sn ), aynı demant periyodunda mevcut diğer ölçüm 
değerleri ekrana gelecektir. Demant periyodu içerisinde mevcut tüm ölçüm değerleri ekranda 
gösterildikten sonra, bir sonraki demant periyodunun ölçüm değerleri tarafından takip 
edilirler. 
Çağrı listesindeki en son değer, liste sonu tanımlayıcısıdır. Bu, "End" kelimesiyle gösterilir ve 
seçilmiş gün bloğu içerisindeki en son yük profili değerinden sonra görünür. Alternatif  
butonuna (  >2 sn ) basılırsa, sayaç, tarih listesinde seçilmiş bir önceki gün bloğuna gider.  
 
Sayaç butonlarına ayarlanan süre boyunca hiç dokunulmaz (bu süre 5 dakikaya 
ayarlanmıştır) veya Alternatif butonuna 5 sn’den daha fazla basılır ise sayaç otomatik olarak 
tarama modana geçecektir.  
 

1.6.3.4 Kayıt Dosyası Modu (Menü seçeneği „P.98“) 

Kayıt dosyası bilgilerini ekranda görmek için 2.7.6’da ki yol takip edilecektir. Belirli bir gün 
seçildikten sonra (bakınız: kısım 2.7.6.1) kayıt dosyasının oluşma zamanı ekranda 
görünecektir. 
Seçilen gün, içinde depolanmış en eski kayıt dosyası ile başlar. 

• P.98: Belirlenen günde ki en eski kayıt dosyası girişi 

• P.98: Olay durumlarını gösteren 8 bit kod ( Kodların açıklaması aşağıdadır) 

veya 

• P.98: Belirlenen günde ki en eski kayıt dosyası girişi 

• P.98: Olay durumlarını gösteren 8 bit kod ( Kodların açıklaması aşağıdadır) 

• 0.9.1: Yeni tarih 

• 0.9.2: Yeni saat 

• P.98: Bir sonraki kayıt dosyası girişi  .... 
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1.6.3.4.1 “Kayıt Dosyası- P.98” Modunda “Bit” Kodları 

Sayaç ekranı Kayıt dosyası modunda iken, olayın olduğu tarihten sonra toplam 8 bit’den 
olmuş olayların kodlarını gösterir. Bu kodların açıklaması aşağıdaki gibidir: 

0 0 0 0 0 0 0 0 
| | | | | | x 1------------ Kritik cihaz hatası 
| | | | | | x 2 Sürekli geri besleme boşaldı 
| | | | | | x 4 Ölçüm değeri bozuldu 
| | | | | | x 8 Mevsimsel değişim (yaz/kış saati) 
| | | | | | 1-------------- Demant reset 
| | | | | | 2 Dahili saat değişimi 
| | | | | | 4 3-faz enerji kesinti sona erdi 
| | | | | | 8 3-faz enerji kesintisi 
| | | | x 1--------------- Parametre değişikliği yapıldı 
| | | | x 2 Hata durumları: Kritik veya kritik-olmayan hata 
| | | | x 4 Hata durumları sona erdi 
| | | | x 8 Kullanılmıyor-Boş 
| | | | 1 ----------------  Kullanılmıyor-Boş 
| | | | 2 Kayıt dosyası bilgileri silindi                              
| | | | 4 Yük profili bilgileri silindi 
| | | | 8 Kullanılmıyor-Boş 
| | | 1------------------- İmpuls sabit değişti         ----------------------- 
| | | 2 Kullanılmıyor-Boş 
| | 1--------------------- Kullanılmıyor-Boş  
| | 2 L1 fazında enerji kesintisi 
| | 4 L2 fazında enerji kesintisi 
| | 8 L3 fazında enerji kesintisi 
| n----------------------- Mevsim ve enerji tarifesi: 
|  T1 T2 T3 T4 
| Mevsim 0 0 4 8 C 
| Mevsim 1 1 5 9 D 
| Mevsim 2 2 6 A E 
| Mevsim 3 3 7 B F 
1----------------- Demant tarifesi M4 
2 Demant tarifesi M3 
4 Demant tarifesi M2 
8 Demant tarifesi M1  ----------------------------- 
 
Tablo 3. Bit Kodları 

1.6.4. R-Butonu Menüsü 

Menü listesinde gösterilen ilk değer, "SEt" olarak adlandırılan ayar değeri değiştirme 
menüsüdür. Alternatif butonuna kısa süreli (<2 sn) basışta, "tESt" olarak adlandırılan, test 
amaçlı yüksek çözünürlüklü modu gibi daha fazla menü seçeneği gelecektir.  
 
Sayaç butonlarına ayarlanan süre boyunca hiç dokunulmaz (bu süre 5 dakikaya 
ayarlanmıştır) veya Alternatif butonuna 5 sn’den daha fazla basılır ise sayaç otomatik olarak 
tarama modana geçecektir. Ölçülen değer bu modda gösterilirken, her saniyede ekranda 
güncellenir. 
 

1.6.4.1   Ayar Modu (menü seçeneği "Set”) 

Ayar modunda, parametreler reset butonu ve Alternatif butonu kullanılarak ayarlanır.  Tarih 
ve saat ayarı yapılırken ilgili Tanımlayıcı OBIS kodları ekrana gelir. 

Açıklama  
 
FW  >= 4.20 
Bu kısımdaki  olay kayıtlarına, 
sayaç yazılım versiyonu 4.20 
veya  daha büyük ise bu 
ulaşabilirsiniz.  
 
(Sayaç versiyonunu, sayacın 
ön kısımdaki etiketin sağ üst 
kısmında yazılıdır) 
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1.6.4.2 Test Amaçlı Yüksek Çözünürlük Modu (Menü seçeneği „tESt“) 

Sayaç test modunda iken, kayar modda görünen değerlerin aynıları ekranda görünecektir 
tek fark değerler yüksek çözünürlükte gösterilmektir. Her Alternatif butonuna basışta bir 
sonraki değer ekrana gelecektir. Test modunda tüketim değerlerinin ondalık sayısı bir 
basamak artar ve böylece değerler daha yüksek doğrulukta ekrana getirilmiş olur. 
  
Eğer Alternatif butonuna 5 sn’den daha fazla basılır ise sayaç otomatik olarak normal 
çalışma (tarama moduna) geçecektir. 
 
Test modundan aşağıdaki şekillerde çıkılır: 

• Haberleşme arayüzlerinden gönderilecek bir komut ile. 

• Test moduna girildikten 24 saat sonra sayaç otomatik olarak test modundan çıkar. 

• Alternatif butonuna 5 sn’den fazla basılırsa. 

 

1.6.5. Buton Yardımı ile Saat ve Tarih Ayarının Yapılması 

Sayaçta gerçek zamanlı saat bulunduğu durumlarda (örneğin bütün çok tarifeli sayaçlar) ve 
herhangi bir nedenle zaman ve tarih silindiği veya düzeltilmesi gerektiğinde aşağıdaki 
prosedürü takip ederek zaman ve saati ayarlayabilirsiniz: 

• Alternatif butonuna kısa süreyle basarak ekran segment testi modunu çalıştırınız 

• Sayaç ekran segment testi modu çalışırken reset butonuna basarak ayarlama (Set 
modu) modunu çalıştırınız 

• Alternatif butonuna 2 sn.den fazla basarak ekranda zamanı görün:                0.9.1  
16:57:23 

• Reset butonuna basın ve değiştirilecek değeri seçin ve alternatif butonu yardımıyla 
saati ayarlayın. Doğru değere ayarladığınızda reset butonu ile saati kaydedin. 

• Dakikayı değiştirmek için 4. maddedeki işlemleri tekrar edin. 

• Reset butonuna basarak zamanı kaydedin. 

• Alternatif butonuna basarak tarihi değiştirin, ekranda şöyle görünür:              0.9.2  
27.11.01 

Madde 4-7 arasındaki işlemleri tarihi ayarlamak için tekrarlayın. 
 

1.7. Hata Mesajları 

Aşağıdaki mesajlar montaj sırasında giderilmelidir: 
 

Hata Mesajı Açıklaması Yapılacak işlem 
F.F.1  10000000 Zaman ve tarih kaybı Tarih ve zamanı ayarlayın. Bkz. 

1.6.5. 
F.F.2   00000001 1 veya 2 faz gerilimi yok Kablajı ve şebekede gerilim olup 

olmadığını kontrol edin. 
F.F.2   00000100 Enerji yönü ters Kablajı ve her üç fazın yönünü 

kontrol edin. 
Diğer bütün arıza mesajları  Mesaj kodunu not ederek lütfen 

ABB’yi arayınız. 
 
Tablo 4. Hata Mesajları 
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1.8. Demant Reseti 

Bir faturalama dönemi boyunca, bir demant periyodunda kaydedilen en yüksek güç değerinin 
sıfırlanması (maksimum demant reseti) aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 

• Elektrik dağıtım şirketi tarafından mühürlenmiş demant rest butonu ile 

• Harici kontrol girişi ile 

• Dahili saat ile otomatik olarak  

• Optik veya elektriksel haberleşme bağlantısı ile 

Sayacın demant reseti aşağıdaki karakteristiklere sahiptir: 

• Demant reseti, reset butonuna basılarak, tarama modunda veya Alternatif 
modunda gerçekleştirilebilir. 

• Her demant resetinde, reset kilidi aktif hale geçer, "RS1" veya "RS2" oku ekranda 
yanıp sönmeye başlar. Demant reset kilitleme zamanı 1 – 4,5 saat aralığında 
herhangi bir zamana ayarlanabilir. 

• Sayaç enerjisinin kesilmesi durumunda, demant reseti kilidi devre dışı kalır. 

• “Demant reset kilidi” aktif iken sayaç tekrar resetlenmeye çalışılırsa, sayaç 
ekranında “EEEEEEEE” şeklinde uyarı mesajı çıkacaktır. Demant reset kilidi süresi 
dolduktan sonra ("RS1" veya "RS2" okunun yanıp sönmesi durduktan sonra) sayaç 
tekrar demant resetine izin verecektir.  

• Haberleşme arayüzü üzerinden demant reseti için şifre gerekir ve mühürlü kısımda 
bulunan yazılım kilidinin açılması gerekir. 

 

1.9. Yük Aşımı Kontrolü 

A1500 sayacının kontrol çıkışlarından birisini aşırı yük kontrolü çıkışı olarak programlamak mümkündür. 
Bu şekilde, ayarlanan bir eşik değeri aşıldığında sayaç bir çıkış kontağı verecektir.   

• Seçilebilir aşırı yük eşik değeri ile maksimum demant formatı aynı özelliklere 
sahiptir.  

• Yeni bir demant periyodu başladığında çıkış kontağı açılacaktır. 

• Çıkış kontağının çalışması aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 
P15  > Peşik değeri 
P15            :  15 dakikalık gerçek demant  ( P15 = Peşik x t / tp) 
Peşik          :  Aşırı yük eşik eğeri 
tp               :  Demand periyodu (15min) 
t               :  Demant aralığının gerçek zamanı (0..15) 
 

Örnek: 
Nominal gerilim   : 3 x 220/380V,  Nominal akım : 6A,  Aşırı yük eşik değeri: 0.5 kW 
 
Yük kontrolü kontağının kapanma süresi: 
t = (Peşik / P) x 15dak = 0.5/(3 x 220 x 6) x 15 dak. = 01:54 (dak:san) 
 
Yukarıdaki örneğe göre aşırı yük kontrolü kontağının açık ( ____ ) ve kapalı (            ) olduğu 
zamanlar aşağıdaki şekildeki gibidir. 

   

   00:00                                             15:00                                                     30:00 
                   01:49                                                    16:49 
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1.10. Güvenlik Özellikleri  

 
Aşağıdaki olay bilgileri, sayaç Alternatif modunda iken, buton yardımı ile ekrandan 
okunabileceği gibi haberleşme arayüzleri yardımı ile uzaktan da ulaşılabilir: 

• Maksimum demant reset sayısı 

• En son yapılan maksimum demant resetin tarih ve zamanı 

• Geçmiş aylara ait demant reset tarih ve saatleri (Geriye dönük bu bilgilerin sayaçta 
depolanması için ay sonlarında otomatik veya manuel demant reseti yapılmalıdır)   

• Geçmiş aylara ait demant ve enerji değerleri (Geriye dönük bu bilgilerin sayaçta 
depolanması için ay sonlarında otomatik veya manuel demant reseti yapılmalıdır)  

• Üç faz güç kesintilerinin toplam süresi 

• Üç faz güç kesinti sayısı, başlangıç ve bitiş tarih/saat’i  

• Faz başına güç kesinti sayısı, başlangıç ve bitiş tarih/saat’i 

• Sayaçla yapılan son haberleşme tarihi 

• Sayaçta yapılan son parametre değişikliği tarihi 

• Hata mesajları 

• Faz sırası hatası başlangıç ve bitiş tarih/saat’i 

• Polarite hatası başlangıç ve bitiş tarih/saat’i 

 
Aşağıdaki olay bilgileri, sayaç kayıt dosyasında depolanır ve alphaSET sayaç okuma 
programı yüklü olan bilgisayar yardımı ile okunabilir: 

• 3 faz güç kesintisi tarih ve saati 

• 3 faz güç kesintisinin sona erdiği tarih ve saat 

• Tek faz güç kesintisi tarih ve saati 

• Tek faz güç kesintisinin sona erdiği tarih ve saat 

• Sayacın tarih ve saatinin ne zaman değiştirildiği 

• Sayacın fonksiyonlarını yerine getirmemesi 

• Demant sıfırlama tarih ve saati 

• Yük profili/kayıt dosyası sıfırlama tarih ve saati 

• Saat / tarih kaybının ne zaman olduğu  

• Sayaçta parametre değişikliğinin yapıldığı tarih ve saat 

• Polarite hatası başlangıç ve bitiş tarih/saat’i 
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1.11. Ekrandaki Endeks ve Olay Bilgileri ile OBIS-  Kodu Karşılıkları 

 
   No OBIS- Kodu Ekran Bilgileri Ekran Modu 

   Döner Mod Alternatif Mod 
(Std-dAtA 1 F.F 1                      Kritik fonksiyon hatası X X 

2 F.F.1 Kritik olmayan fonksiyon hatası X X 
3 F.F.2 Uyarı hata kodu X X 
4 0.9.1 Saat X X 
5 0.9.2 Tarih X X 
6 1.8.0 ( t )   Aktif enerji ( Toplam, + A ) X X 
7 1.8.1 ( t1 ) Aktif enerji ( 1.Tarife, + A ) X X 
8 1.8.2 ( t2 ) Aktif enerji ( 2.Tarife, + A ) X X 
9 1.8.3 ( t3 ) Aktif enerji ( 3.Tarife, + A ) X X 

10 2.8.0 Aktif enerji ( Toplam, - A ) X X 
11 2.8.1 Aktif enerji ( 1.Tarife, - A ) (*) X X 
12 2.8.2 Aktif enerji ( 2.Tarife, - A ) (*) X X 
13 2.8.3 Aktif enerji ( 3.Tarife, - A ) (*) X X 
14 5.8.0 ( Ri ) Reaktif enerji ( Ind, + ) X X 
15 6.8.0 Reaktif enerji ( Cap, + ) (*) X X 
16 7.8.0 Reaktif enerji ( Ind, - ) (*) X X 
17 8.8.0 ( Rc ) Reaktif enerji ( Cap, - ) X X 
18 1.6.1 ( P ) Maksimum demant, ( +P ) X X 
19 1.2.1 Kümülatif maksimum demant, ( +P )  X 
20 2.6.1 Maksimum demant, ( - P) (*) X X 
21 2.2.1 Kümülatif maksimum demant, ( - P ) 

(*) 
 X 

22 1.4.0 Anlık demant değeri ve dakikası  X 
23 0.1.2 Demant sıfırlama tarihi ve saati  X 
24 0.1.0 Demant sıfırlama sayısı  X 
25 0.4.2 AT Oranı  X 
26 0.4.3 GT Oranı  X 
27 C.1.0 Seri numarası  X 
28 C.56 3-faz enerji kesintisinin toplam süresi  X 
29 C.52  3-faz enerji kesintisinin başlama tarihi  X 
30 C.53 3-faz enerji kesintisinin başlama saati  X 
31 C.54 3-faz enerji kesintisinin bitiş tarihi  X 
32 C.55 3-faz enerji kesintisinin bitiş saati  X 
33 C.7.0 3-faz enerji kesintisi sayısı  X 
34 C.7.1 1. faz’ın kesinti sayısı  X 
35 C.7.2 2. faz’ın kesinti sayısı  X 
36 C.7.3 3. faz’ın kesinti sayısı  X 
37 C.60 Sayaçla yapılan son haberleşme tarihi  X 
38 C.2.1 Son parametre değişikliği tarihi  X 

 
(*) – Çift yönlü sayaçların ekran listesinde bulunur. 
Parantez içindeki kodlar EPDK’nın yayınladığı sayaç tebliğinde belirtilen kodlardır. 
 
Tablo 5. Tanımlayıcı Kodlar 
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1.12. Hat Bilgisi (Enstrümantasyon) Değerleri ve OBIS-Kodu Karşılıkları 

 
No OBIS-Kodu Hat Bilgisi (Abl-dAtA menüsü) 
    

1 32.7.0 Faz gerilimi L1 X 
2 52.7.0 Faz gerilimi L2 X 
3 72.7.0 Faz gerilimi L3 X 
4 31.7.0 Faz akımı L1 X 
5 51.7.0 Faz akımı L2 X 
6 71.7.0 Faz  akımı L3 X 
7 21.7 Aktif güç , +P, faz L1 X 
8 41.7 Aktif güç , +P, faz L2 X 
9 61.7                Aktif güç , +P, faz L3 X 

10 22.7   Aktif güç , -P, faz L1 X 
11 42.7    Aktif güç , -P, faz L2 X 
12 62.7    Aktif güç , -P, faz L3 X 
13 23.7   Reaktif güç , +Q, faz L1 X 
14 43.7   Reaktif güç , +Q, faz L2 X 
15 63.7   Reaktif güç , +Q, faz L3 X 
16 24.7   Reaktif güç, -Q, faz L1 X 
17 44.7    Reaktif güç, -Q, faz L2 X 
18 64.7    Reaktif güç, -Q, faz L3 X 
19 34.7   Faz frekansı L1 X 
20 54.7   Faz frekansı L2 X 
21 74.7   Faz frekansı L3 X 
22 33.7   Güç faktörü L1 X 
23 53.7   Güç faktörü L2 X 
24 73.7   Güç faktörü L3 X 
25 81.7.00 L1 gerilimi faz açısı X 
26 81.7.10 L2 gerilimi faz açısı X 
27 81.7.20 L3 gerilimi faz açısı X 
28 81.7.40 L1 akımı faz açısı X 
29 81.7.50 L2 akımı faz açısı X 
30 81.7.60 L3 akımı faz açısı X 
31 32.7.99 L1 gerilimi 3. harmonik X 
32 52.7.99 L2 gerilimi 3. harmonik X 
33 72.7.99 L3 gerilimi 3. harmonik X 
34 31.7.99 L1 akımı 3. harmonik  X 
35 51.7.99 L2 akımı 3. harmonik X 
36 71.7.99 L3 akımı 3. harmonik X 

 
 
Tablo 6. Enstrümantasyon Ölçümlerine ait Tanımlayıcı Kodlar 
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2. Teknik Veriler 

Anma gerilimi 4-tel, 3 sistem 
3-tel, 2 sistem 
2- tel, 1 sistem 

3x58/100V...3x240/415V(± %20U n ) 
3x100V ..  3x240V (± %20U n ) 
1x100V ... 1x240V (± %20U n ) 

Anma frekansı  50/60Hz veya 16.66Hz 

Çalışma/Sınır  

akımları 

Direkt bağlı  
Akım trafolu 

5(60)A, 5(80)A, 5(100)A 
5//1,  5A 
1(2)A,  5(6)A 
5(15)A 

Ölçmeye başlama 

akımı 

 Akım trafosu bağlantılı (CT): <1mA 
Direkt bağlantılı (DC): <4mA 

Hassasiyet  1 veya 2 sınıfı 
0,5S veya 0,2S sınıfı 

Güç kaynağı Anma gerilimi 
Geniş çalışma sahalı güç 
kaynağı 

3x58/100...3x240/415V (± %20U n ) 
Sayaç 2 faz veya 1 faz ve nötr gitse 
bile çalışmaya devam eder. Kendi 
içerisinde 3x58/100V için toprak 
arızalarından etkilenmez.  

6 kontrol girişi  Kontrol gerilimi 
Anahtarlama eşikleri 
 
İzolasyon 

Maks. 276V AC 
47 V’dan az ise „OFF“ 
51V’dan fazla ise „ON“ 
6kV,  1,2/50µs diğer bütün devrelerle 

6 elektronik çıkış  

(impuls çıkışı veya     

kontrol çıkışı 

DC veya AC gerilimler 
Gerilim aralığı 
Maksimum akım  

 
5V’dan 265V’a kadar  
≤ 100mA  

4 impuls girişi 

    

İmpuls girişi / 
senkronizasyon 
DCF77 antenine bağlantı 
için 

S0-Standardına göre 
DIN 43864  

1 mekanik röle 

çıkışı 

Maks. Anahtarlama gücü 
Ömür  
Maks. gerilim 
Maks. akım 

1325VA 
107 anahtarlama 
265V DC/AC 
1A     DC/AC 

Arayüzler  Optik arayüz 
Elektriksel arayüz: 20mA 
CLO, RS232 veya RS485 

EN 61107’e göre, 9600 Baud’a kadar  
EN61107 protokolüne göre, 19200 
Baud’a kadar. 

Ortam sıcaklığı 

 

Çalışma sıcaklığı 
Saklama sıcaklığı 
Nem  

-30°C  ...  +60°C 
-30°C  ...  +70°C 
0..100 nem oranı, buğulanmaz 
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Gerçek zamanlı 

saat geri sayma 

zamanı 

Supercap 
Batarya 

> 10 gün 
> 10 yıl 

Yardımcı güç 

kaynağı 

Geniş çalışma sahalı güç 
kaynağı 

48V – 230V AC/DC (± 15% Un) 

Faz başına güç 

tüketimi 

Gerilim devresi 
Akım devresi 

<0,8 W,  <1,2 VA faz başına 
<0,01W, <0,01VA faz başına 

EMC uyumluluğu 

 

Darbe dayanımı (1,2/50us)  
İzolasyon testi 

6kV,  RKaynak = 40 Ohm 
4kV, 1 dak, 50Hz 

Bağlantılar Akım trafosu bağlantılı sayaç 
Direkt bağlı sayaç 
Yardımcı bağlantılar 

klemensler:  ∅=5mm 
klemensler:  ∅=8,5mm 
klemensler:  ∅=3mm 

Muhafaza Boyutlar  
Koruma sınıfı: muhafaza 
Koruma sınıfı: klemensler 
Malzeme 

DIN 43857 Bölüm 2, DIN 43859 
IP51 
IP31 
Polikarbonat, alev durdurucu, kendi 
kendine sönen plastik, geri 
dönüşümlü 

Entegre dalga 

alıcısı 

 Bütün yaygın olarak kullanılan dalga 
kumanda frekansları ve sistemleri, 
L1-N arasına bağlantı, daha fazla 
bilgi için 
LCR400/LCR500 dokümantasyonuna 
bakınız. 

Ağırlık  < 1, 5 kg 

 
 



 

3. Ekler 

3.1. Tip Anahtarı  

 
                                 A1500- _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 
                                                                   
Direkt bağlı            D                    
Trafo bağlantılı                       W                    
                        
3x58/100V... 3x240/415V  0                   
                         
5 (80) A       1                  
5 (6) A       2                  
1 (2) A       3                  
5 // 1 A       4                  
5 (60) A       5                  
5 (100) A       6                  
                             
0,2S sınıfı        3                 
0,5S sınıfı        5                 
1 sınıfı        1                 
                                       
Ölçülen değerler:   +P                            1                 
Ölçülen değerler:   +P, Q1, Q4         4                
Ölçülen değerler:   +P, Q1, Q2, Q3, Q4 7                
                                 
Enerji tarifesi sayısı:    1-4       1               
                                        
Demant tarifesi sayısı:    1-4       1              
                                                                      
Dalgacık alıcısı yok        O             
                                                   
Gerçek zaman saati + tarife kaynağı           S            
Saat yok          O            
                                     
Sürekli zaman saklama Süpercap (10 gün)    8           
 Batarya (10 yıl)         L           
 Saat yok        0           
Harici kontrol girişi:     1-6           1          
Harici kontrol girişi:           0          
                                                                                                               
1 mekanik çıkış rölesi            1         
Mekanik röle çıkışı yok            0         
                                 
Elektronik çıkışı rölesi: (impuls veya kontrol çıkışı)     1-6          1        
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 A1500- _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 
 
Elektronik çıkışı rölesi yok              0        
                                                           
Yük profili depolama: (1-8 kanal)    600 gün (1 kanal, 15 dakika)         5       
Yük profili depolama yok              0       
                                                     
Elektriksel arayüz, CL0               C      
Elektriksel arayüz, RS232               R      
Elektriksel arayüz, RS485               S      
2 adet elektriksel arayüz, CL0 + RS485*           T      
2 adet elektriksel arayüz, RS232 + RS485*           U      
2 adet elektriksel arayüz, RS485 + RS485*           X      
Elektriksel arayüz yok               O      
                                              
VDEW (V2.1)’e uygun ekran                       V     
                             
1 impuls girişi veya 1 DCF77-anten girişi                          1    
2 impuls girişi veya 1 impuls girişi ve 1 DCF77-anten girişi               2      
3 impuls girişi veya 2 impuls girişi ve 1 DCF77-anten girişi               3      
4 impuls girişi veya 2 impuls girişi ve 1 DCF77-anten girişi               4      
İmpuls girişi yok                 0    
                                                                                                                 
Yardımcı güç beslemesi:     48-230V AC/DC                     H   
Yardımcı güç beslemesi yok                    0   
                                                  
Yedek                     0  
                                                             
Nominal frekans, 50Hz                    0 
Nominal frekans, 60Hz                    1 
Nominal frekans, 16,66Hz                        2 
 
 
 
 
 
* ) – Direkt bağlı sayaçlarda bulunmamaktadır.  
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3.2. Klemenslerin Bağlantı Şeması  

Bağlantı diyagramı VDEW şartnamesi V2.1.’e göre gerçekleştirilmiştir. Akım trafolu ve direkt 
bağlı sayaçlar arasında bir fark bulunmamaktadır 
 

Klemens  Tanımlayıcı Fonksiyon 
 
91 IME1 İmpuls girişi 1 
92 IME2 İmpuls girişi 2 
93 IME3 İmpuls girişi 3 
94 IME4 İmpuls girişi 4 
90 G9 İmpuls girişi 91-94 için ortak toprak   
 
2-telli bağlantı (standart) 
28 Data - RS485, Data- 
27 Data + RS485, Data+ 
 
4-telli bağlantı (0psiyonel) 
28a Rx-  RS485, Rx- 
27a Rx+ RS485, Rx+ 
28b Tx- RS485, Tx- 
27b Tx+ RS485, Tx+ 
 
02(27) TxD RS232 arayüz, TxD 
03(28) RxD RS232 arayüz, RxD 
05(29) GND RS232, Toprak 
 
13/33 TE1/2, TE3/4 Enerji tarifesi girişi T1 - T4 
14/34 ME1/2, ME3/4 Maksimum tarifesi girişi M1 - M4 
15 G1 Ortak bağlantı (N) 
16 MPE Harici senkronizasyon girişi  
17 MZE Maksimum M geçici olarak, giriş, 
18 MRE a Maksimum demant reset, sinyal a, giriş, 
19 MRE b Maksimum demant reset, sinyal b, giriş, 
 
23 CS: + 20mA arayüz + 
24 CS:  - 20mA arayüz - 
 
30 48/230V AC/DC Yardımcı güç beslemesi 
31 48/230V AC/DC Yardımcı güç beslemesi 
 
33/34 13 veya 14’e bakın 
35 G2 Potansiyelsiz kontaklar için ortak bağlantı 
36 MKA Bilgi kontağı, çıkış 
37 MPA Demant periyodu sonu çıkışı (tm, te) 
38 ERA+A Aktif enerji yönü çıkışı 
39 ERA+R Reaktif enerji yönü çıkışı 
40 G3 S0 çıkışı - 41 – 48 klemensleri için ortak  
41 AA/+AA S0 impuls çıkışı + aktif enerji için |A| veya +A  
42 -AA S0 impuls çıkışı + aktif enerji için -A  
43 RA/+RA S0 impuls çıkışı + reaktif enerji için |R| veya +R 
44 -RA S0 impuls çıkışı + reaktif enerji için - R 
45 RA1 S0 impuls çıkışı + reaktif enerji için Kuadrant I 
46 RA2 S0 impuls çıkışı + reaktif enerji için Kuadrant II 
47 RA3 S0 impuls çıkışı + reaktif enerji için Kuadrant III 
48 RA4 S0 impuls çıkışı + reaktif enerji için Kuadrant IV 
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52 G4 S0 çıkışı – 41 ve 42 klemensleri için ortak  
54 G5 S0 çıkışı – 43 ve 44 klemensleri için ortak 
56 G6 S0 çıkışı – 45 ve 46 klemensleri için ortak 
58 G7 S0 çıkışı – 47 ve 48 klemensleri için ortak 
59 G8 S0 çıkışı – 45 ve 48 klemensleri için ortak 
61/63 TA1/2, TA3/4 Enerji tarife çıkışı T1 - T4 
62/64 MA1/2, MA3/4 Maksimum tarife çıkışı M1 - M4 
65 G4 61 – 69 arasındaki klemensler için ortak bağlantı 
65a..d G4 61 – 64 arasındaki klemensler için izole (ayrı) bağlantı 
67 MZA Geçici maksimum için çıkış, potansiyelsiz 
68 MRA a RSE-sinyal a, potansiyelsiz 
69 MRA b RSE-sinyal b, potansiyelsiz 
65e..g G4 67 – 69 arasındaki klemensler için izole (ayrı) bağlantı 
61a,b TA1, 2 Enerji tarife çıkışı T1 ve T2 
63a,b TA3, 4 Enerji tarife çıkışı T3 ve T4 
62a,b MA1, 2 Maksimum tarife çıkışı M1 ve M2 
64a,b MA3, 4 Maksimum tarife çıkışı M3 ve M4 
 
82 M1 Maksimum M1  paralel çalışma, giriş, 
83 M2 Maksimum M2  paralel çalışma, giriş, 
84 M3 Maksimum M3  paralel çalışma, giriş, 
85 M4 Maksimum M4  paralel çalışma, giriş, 
 
90 DCF+ DCF77 anten girişi 
91 DCF- DCF77 anten girişi 
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3.3. Boyutlandırılmış Akım ve Gerilim Trafosu Bağlantıları

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŞEKİL 4. Boyutlandırılmış akım ve gerilim trafosu bağlantıları  
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3.4. Bağlantı Şemaları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ŞEKİL 5. 4-telli sistem,direkt bağlı sayaç  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŞEKİL 6. 4-telli sistem, akım trafosu bağlantılı 
sayaç 

ŞEKİL 7.   3-telli sistem, akım ve gerilim 
trafosu bağlantılı sayaç 

 

 

 

ŞEKİL 8.  3-telli sistem, akım ve gerilim 
trafosu bağlantılı sayaç 

ŞEKİL 9. 4-telli sistem, akım ve gerilim 
trafosu bağlantılı, nötr bağlantısız sayaç 

ŞEKİL 10.  4-telli saya, akım ve gerilim 
trafosu bağlantılı, nötr bağlantısız  

 

 



 

4. Sık Sorulan Sorular 

 
Cevaplar 

 

1. Sayaçlarda saat ve tarih ayarı nasıl yapılır? 

2. "Hafta Sonu tarifesi" nedir? 

3. TEDAŞ taahhütnamesi nedir? Nasıl temin edilir? 

4. Sayaçlar "3 faz 3 telli (aron)" bağlantıya uygun mu? 

5. "3 Faz 3 telli (aron)" ve "3 faz 4 telli" sayaçların bağlantı şemaları aynı mıdır? 

6. Sayaç ekranında “FF” ile başlayan hata mesajı çıktığında ne yapmalı? 

7. Sayaç ekranında “FF1” veya “FF2” ile başlayan hata mesajı çıkarsa ne yapmalıyım? 

8. Sayaç üzerinde bulunan kırmızı Led'in sürekli yanması ne anlama gelir? 

9. Sınıflarına göre sayaçlar arasındaki fark nedir? 

10. "Döner moddan" "Alternatif moduna" nasıl geçilir?   

11. Etiket üzerinde "5//1" yazan sayaçlar 1A'den 5A'e kadar kullanıma uygun mu? 

12. Bağlantıların doğruluğunu nasıl kontrol ederim? 

13. Sayaç boyutu ve ağırlığı ne kadardır? 

14. Ekrandaki oklar (+P, -P, +Q, -Q) ne anlama gelir? 

15. Ekranda gösterilen en son basamak bir üst değere ne zaman geçer? 

16. Sayaç harmonik değerleri de ölçüyor mu?  

 17. Sayaçların bağlantı şemasına nasıl ulaşırım? 

 18. Sayaçlarda 1 impuls çıkışı kaç kwh/kVarH'e karşılık gelmektedir? 
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4.1. Cevaplar 

 
1. Sayaçlarda saat ve tarih ayarı nasıl yapılır? 

1. Bölüm 1.6.5’e bakınız 

2. “Hafta Sonu tarifesi” nedir? 
“Hafta sonu tarifesi” ark ve indüksiyon ocaklarında uygulanan bir tarifedir. “Hafta sonu tarifeli” 
sayaçlarda hafta sonu tüketiminin tamamı 3. tarifeye (Cuma: 22.00, Pazartesi: 06.00 arası) 
kaydedilir. Sayaçların bu şekilde programlanması için elektrik dağıtım şirketinden onay alınız. 

 
3. TEDAŞ taahhütnamesi nedir? Nasıl temin edilir? 

Bu doküman sayacın özelliklerinin ve programının TEDAŞ isteklerine uygun olduğunu belge 
üzerindeki tarih itibariyle taahhüt eder. Belge üzerinde ABB’nin kaşesi ve yetkililerin ıslak imzası 
bulunur. Bu doküman sayaç kutusu içinde bulunur. Kaybolması durumunda ABB’ye başvurunuz. 

 
4. Sayaçlar “3 faz 3 telli (aron)” bağlantıya uygun mu? 

AMC ve AEM500 tipi sayaçlar “3 faz 3 telli (aron)” ve “3 faz 4 telli” olmak üzere iki ayrı tiptedir. 
Kullanılan sisteme uygun sayacı seçiniz. Hatalı bağlantılar sayacın hasar görmesine ve hatalı 
ölçümlere sebep olur. A1500 tipi sayaçlar ise hem “3 faz 3 telli (aron)” hem de “3 faz 4 telli” 
sistemlerde kullanıma uygundur. 
 

5. “3 Faz 3 telli (aron)” ve “3 faz 4 telli” sayaçların bağlantı şemaları aynı 
mıdır? 

Aron sistemlerde V bağlı iki gerilim trafosu ve iki veya üç adet akım trafosu kullanılır. AMC ve 
AEM500 tipi aron sayaçlarda akım trafosu üç adet ise sadece 2 tanesi bağlanır.Ortadaki akım 
trafosu bağlanmaz. 
A1500 tipi sayaçlarda sistemdeki tüm akım trafoları sayaca bağlanır.  
 

6. Sayaç ekranında “FF” ile başlayan hata mesajı çıktığında ne yapmalı? 
Bu durumda ABB’ye müracaat ediniz. Bu kritik bir hatadır. Bu durumda sayaç ölçüm yapmaya 
devam edecektir fakat ekran donarak sadece hata mesajını gösterecektir.  
 

7. Sayaç ekranında “FF1” veya “FF2” ile başlayan hata mesajı çıkarsa 
ne yapmalıyım? 

Hata kodunun açıklamasını ve yapılması gerekenleri kullanım kılavuzunda bulacaksınız. 
 

8. Sayaç üzerinde bulunan kırmızı LED’in sürekli yanması ne anlama 
gelir? 

Kırmızı Leh’in sürekli yanması; sayaç enerjili fakat akım çekilmiyor anlamına gelir. 
 

9. Sınıflarına göre sayaçlar arasındaki fark nedir? 
Sayaç sınıfı sayacın yüzde olarak maksimum hata oranını gösterir. 
Örneğin; 1 sınıfı sayacın ölçüm hassasiyeti ± %1’dir. 

 
10. “Döner moddan” “Alternatif moduna” nasıl geçilir?   

1. Sağ üst köşedeki “Alternatif” butonuna (<5 s) basıldığında “döner moddan” “ekran test 
moduna” geçilir. 

2. Alternatif butonuna (<5 s) basıldığında ekranda “ Std-dAtA” görünür. 
3. Bu konumda iken Alternatif butonuna (>5 s) basılırsa “Alternatif moduna” geçilir. Sayaç bu 

modda iken Alternatif butonuna her basıldığında bir sonraki değer ekrana gelir. 
4. “Alternatif modundan” çıkmak için Alternatif butonuna (>5 s) “FF 00000000” görünceye kadar 

basılır. 
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11. Etiket üzerinde “5//1” yazan sayaçlar 1A’den 5A’e kadar kullanıma 
uygun mu? 

“5//1” Etiketli sayaçlar hem 1A, hem de 5A olan akım trafolarında kullanılır. 
 

12. Bağlantıların doğruluğunu nasıl kontrol ederim? 
Bölüm 1.3.3’e balınız. 
 

13. Sayaç boyutu ve ağırlığı ne kadardır? 
Bölüm 1.3.1 ve 2’ye bakınız. 
 

14. Ekrandaki oklar (+P, -P, +Q, -Q) ne anlama gelir? 
Okların görünmesi sayacın yük altında çalıştığını ve enerjinin akış yönünü gösterir. 
Sayaç enerjili iken sayaçtan akım çekilmiyorsa; Ekrandaki akım yönü okları da görünmeyecektir. 
Sayaçlardan akım çekilmeye başlandığında (>3mA) akım yönü okları da görünecektir. 

 
Alınan aktif güç (+P) 

 
Satılan aktif güç (-P) 

 
Alınan reaktif güç (endüktif) (+Q) 

 
 

Satılan reaktif güç (endüktif) (-Q) 

 
 
15. Ekranda gösterilen en son basamak bir üst değere ne zaman geçer? 

Son değer 9’u geçtikten sonra ekranda bir sonraki değer görülür.Örneğin: 
Sayaç ekranı, 00065.559 değeri geçilene kadar, 000065.55 kW değerini gösterir. 00065.559 
Değeri geçildikten sonra 000065.56 değerini gösterir. 
 
 

16. Sayaç harmonik değerleri de ölçüyor mu? 
Sayaç, şebekenin aktif-reaktif harmonik değerlerini 15. harmoniğe kadar ölçer. Bu değerleri enerji 
ve güç ölçümlerinde hesaba katar. 
 

17. Sayaçların bağlantı şemasına nasıl ulaşırım? 
Sayaçla birlikte verilen kullanma kılavuzunda yada sayaç klemens kapağının arka yüzünde sayacın 
bağlantı şemasını bulabilirsiniz. 

18. Sayaçlarda 1 impuls çıkışı kaç kWh/kVarh’e karşılık gelir? 
Sayaçta sekonder ölçüm yapılıyor ise (sayaca trafo çevirme oranları girilmemiş ise) ; 5000 impuls 
çıkışı 1 kWh/kVarh’e karşılık gelir. Bu formülden 1 impuls çıkışı 1/5000 = 0,0002 kWh/kVarh eder.    
 
Sayaçta primer ölçüm yapılıyor ise (sayaca trafo çevirme oranları girilmiş ise) ; 5000 / (AT x GT) 
impuls çıkışı 1 kWh/kVarh’e karşılık gelir. Bu formülden 1 impuls çıkışı  (AT x GT) / 5000 
kWh/kVarh eder.    
 
   



30 / 33 

 

5. Versiyon 4.30 ile sayaca eklenen yeni özellikler 

• Ortam & kanal numaralı OBIS kodları optik ve elektriksel haberleşme için seçilebilir. 

• Arttırılmış 600 günlük yük profili (15 dakika, 1 kanal ) (OPSİYONEL ÖZELLİK) 

• Demand ve yük profili ölçümünde farklı ölçüm periyotları tanımlanabilir. 

• Akım ve gerilim trafosu hatalarını kompanze etme özelliği. (Hata düzeltme) 

• 3-faz toplamı için güç faktörü ölçümü 

• Güç trafosu ve hat kayıplarının hesaplanması (Bakır ve demir kayıpları)            
Kayıt değeri (I * I * R, U * U / X ), Her iki değer için 2 farklı yük profili kanalı 

• Arttırılmış Güç Kalitesi ölçümleri;                                                                           
Ölçüm aralığı ( 1 .... 60 dakika)                                                                                 
9 adet seçilebilir güç kalitesi ölçüm değeri                                                             
Her bir değer için minimum ve maksimum değer aralığı belirlenebilir. Ölçüm 
değerinin belirlenen bu aralığın dışına çıkması durumunda, değer aşım sayısı 
saydırılabilir, kayıt dosyasına kayıt yapılır, ve istenirse sayacın kontrol çıkışından 
kontak alınabilir.  

• Yanlış şifre ile erişim tesbiti (kayıt dosyası) 

• Yanlış faz sırası (döner alan)                                                                 
96.77.4*1(YY-AA-GG,SS:DD, YY-AA-GG,SS:DD) 

• Ters yönde çalışma / Polarite hatası (3-faz & tek faz)                          96.77.5*1(YY-
AA-GG,SS:DD, YY-AA-GG,SS:DD) 

• 3-faz kesintisi                                                                                        
96.77.0*1(YY-AA-GG,SS:DD, YY-AA-GG,SS:DD) 

• Tek faz kesintisi, L1                                                                                     
96.77.1*1 (YY-AA-GG,SS:DD, YY-AA-GG,SS:DD) 

• Tek faz kesintisi, L2                                                                              
96.77.2*1(YY-AA-GG,SS:DD, YY-AA-GG,SS:DD) 

• Tek faz kesintisi, L3                                                                               
96.77.3*1(YY-AA-GG,SS:DD, YY-AA-GG,SS:DD) 

• GPRS haberleşme sonlandırılması için zaman ayarı.  

• Yeni Pulse Toplama özelliği;   Yeni Pulse Toplama özelliği ile istenen sayıda sayaç 
arka arkaya bağlanarak toplam enerji ve demand hesaplaması yapılabilir. 
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6. Elster’e ait elektronik elektrik sayaçları tamir ve ayar 

istasyonları  

 
 
İstanbul 
 
Kozyatağı Bayar Cad. Gülbahar Sok.  
Perdemsac Plaza 17/4 Kadıköy 34742-İstanbul 
 
Tel:    +90 (216) 658 89 00-03 (pbx) 
Faks: +90 (216) 658 89 04 
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7. İmalâtçı ve İthalâtçı Bilgileri 

 
 

İMALATÇI 
 
 

ELSTER GmbH 
 
Otto-Hahn-Str. 25 
D-68623 Lampertheim 
Telefon +49 (0) 62 06 / 933-0 
Telefax +49 (0) 62 06 / 933-292 
e-info@de.elster.com 
http://www.elstermesstechnik.com 
 
 
 

 

İTHALATÇI 
 
 

ELSTER Sayaç Çözümleri Ltd. Şti. 
 
Kozyatağı Bayar Cad. Gülbahar Sok. 
Perdemsac Plaza No:17/4 
Kadıköy 34742 İSTANBUL 
Tel:    +90 (216) 658 89 00-03 (pbx) 
Faks: +90 (216) 658 89 04 
http://www.elster.com.tr 
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